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Románia Igazságügyi Minisztériuma a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területére 

vonatkozó szeminárium megtartása érdekében „European Seminar - Cooperation between the EU 

Member States for the purposes of solving the civil cases regarding the wrongful removal or retention 

of a child” címmel pályázatot nyújtott be 2015. december hónapjában az Európai Bizottság 

Jogérvényesülési Főigazgatósága által kiírt „call for Action grants to support transnational projects on 

judicial training covering civil law, criminal law, fundamental rights and fight against terrorism and 

radicalization (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR” c. pályázati felhívás keretében. 

A projektben partnerként Magyarország mellett Németország, Horvátország, és Lettország vett részt. 

A projekt fő célkitűzése egy kétnapos európai szeminárium megrendezése volt, melynek tárgya a 

2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (Brüsszel IIA rendelet) és a Hágai Gyermekelviteli 

Egyezmény alkalmazása során felmerülő kérdések, alkalmazási nehézségek, illetve jó gyakorlatok 

megfogalmazása, megvitatása volt plenáris előadások valamint interaktív workshopok útján. Az 

említett rendelet vonatkozásában különösen a gyermekek jogellenes elvitelének; a szülői 

felelősséggel összefüggő bírósági eljárásoknak; valamint a gyermek visszavitelét elrendelő, más 

tagállamban hozott határozatok végrehajtásának egyes aspektusaira kívánták a hangsúlyt helyezni a 

képzés során. Emellett, a szemináriumot követően, annak szakmai tartalmáról egy kézikönyv is 

kidolgozásra került, amely összefoglalja az előadások során elhangzottakat, illetve a workshopok 

során feldogozott témákat, úgy mint a központi hatóságok együttműködése jogellenes 

gyermekelviteli ügyekben, a szokásos tartózkodási hely problémája, annak jogszerű vagy jogellenes 

megváltozatásával összefüggő kérdések, gyermekelviteli és szülői felelősségi eljárások során 

felmerülő kérdések, a családon belüli erőszak ezen eljárásokra gyakorolt hatása, ennek kezelése, 

büntetőjogi vonatkozások, a hátramaradt szülővel való kapcsolattartás, a gyermek meghallgatásának 

kívánalma és korlátai, a végrehajtás nehézségei, közvetlen bírósági kommunikáció és mediáció 

alkalmazhatósága, a Brüsszel IIA rendelet folyamatban lévő felülvizsgálatának a jogellenes 

gyermekelviteli eljárással összefüggő kérdései valamint az Emberi jogok Európai Bíróságának 

joggyakorlata. A kézikönyv a partner intézmények honlapjain keresztül elérhető, így biztosítva a 

kézikönyvhöz való nyilvános hozzáférést is. Reméljük, hogy hasznosnak bizonyul mind szakmai 

körökben, mind a társadalmi környezetben. 


